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BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 2020.GADĀ
Rekavas bibliotēka ir Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pārvaldes kultūras,

izglītības un informācijas iestāde, kuras mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā,
bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana.

Bibliotēka atrodas Rekovā, kas ir viena no apdzīvotākajām pagasta vietām. Šeit
atrodas vairākas iestādes: Rekavas vidusskola, sociālā māja, pagasta pārvalde,
iniciatīvu centrs „Zvaniņi”, kultūras centrs „Rekova”, pasts, privātārsta prakses vieta,
aptieka, veikals u.c. Līdz ar to bibliotēkai šī atrašanās vieta ir ģeogrāfiski izdevīgā.

Aizvadītais gads bibliotēkas darbībā ieviesa savdabīgas korekcijas sakarā ar valstī
noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai.

Lai veicinātu lasītprasmi un lasīt prieku, Latvijas Nacionālā bibliotēka līdztekus
"Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijai" organizēja aktivitāti - Nacionālā Skaļās lasīšanas
sacensība. Rekavas bibliotēka veiksmīgi līdzdarbojas šajā aktivitātē, visus 5.- 6.klašu
skolēnus iesaistot vietējā sacensībā. Martā divi labākie lasīšanas sacensības dalībnieki
piedalījās reģiona sacensībā, kas notika Balvos jau trešo gadu pēc kārtas.

Aizvadītajā gadā bibliotēka turpināja līdzdalību VKKF kultūras programmā
lasīšanas veicināšanai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 17 gadus pēc kārtas.
Informāciju par bibliotēkā notiekošo var atrast interneta vietnē:

http://bibliotekas.lv/rekava/
Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēkas

akreditācija pārskata periodā nav notikusi.

http://bibliotekas.lv/rekava/
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FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Tabulās Nr.1. un Nr.2. ir pārskatāms bibliotēkas finansiālais nodrošinājums

pēdējo trīs gadu kopsavilkumā.
Tabula Nr.1.

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”2018 2019 2020Kopā (EUR) 10507 11926 11578

Pašvaldības finansējums 10507 11926 11578
Citi ieņēmumi:t. sk. maksas pakalpojumit. sk. ziedojumi un dāvinājumit. sk. VKKF finansējumst. sk. citi piešķīrumi

Tabula Nr. 2.Tabula “Bibliotēkas izdevumi”2018 2019 2020Izdevumi kopā (EUR) 10507 11926 11578Darbinieku atalgojums (bruto) 5999 6282 6988Krājuma komplektēšana 1632 1667 1668
Apskatot tabulas un sniedzot vērtējumu par tām, var secināt, ka finansējums

nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu.
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MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS
No 2018.gada augusta mēneša zem viena jumta darbojas vairākas pašvaldības

iestādes (kultūras centrs “Rekova”, Šķilbēnu pagasta pārvalde, sociālā dienesta
darbiniece un bāriņtiesas darbiniece). Bibliotēka ir izvietota 131,1m lielā telpā, tā ir
pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ir plaša un mūsdienīga.

Bibliotēka ir aprīkota ar darbam nepieciešamajām pamatierīcēm, kurām ir dažāds
nolietojums, bet tās darbojas.

Bibliotēkā tiek lietoti 5 stacionārie datori: 1 darbiniekam (2012.gads), 4
lietotājiem (2015.gads). Multifunkcionālā iekārta (2005.gads) tiek izmantota
dokumentu kopēšanai. Dokumentu printēšana notiek ar krāsu printeri (2017.gads).

Jaunieši pārsvarā strādā ar saviem planšetdatoriem vai viedtālruņiem, izmantojot
tikai bibliotēkas WiFi internetu.

Par atjaunināšanas iespējām grūti spriest, jo jaunā administratīvi teritoriālā reforma
ieviesīs jaunas korekcijas visu nozaru un iestāžu darbībā.

PERSONĀLS
Pamatojoties uz 2014. gada vienošanos, pamatdarbā nepilnu slodzi (32 stundas

nedēļā) strādāja viena darbiniece ar vidējo speciālo bibliotekāro izglītību un augstāko
profesionālo (sociālā pedagoga) izglītību.

Iespēju robežās bibliotēkas darbiniece piedalījās tālākizglītības kursos un
apmācību semināros tiešsaistē:

 Latgales reģionālajā seminārā “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga
attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”, kas notika 9. oktobrī tiešsaistē,
platformā “Microsoft Teams”.

 Tiešsaistes seminārs par mediju lietošanu un kultūras mantojumu
“Ceļazīmes mediju lietošanā”, kas notika 20.novembrī, platformā Zoom.

25.septembrī Viļakas novada bibliotēkā notika klātienes lekcija “Bibliotēkas loma
lasīšanas intereses veicināšanā”, lektore D.Ausekle.
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PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA
Aizvadītajā gadā bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 249 lietotāji (t.sk.131 bērns

un jaunietis), klātienes apmeklētāju skaits – 3304 (t.sk. 2093 bērni un jaunieši). Gada
laikā tika izsniegtas 5196 izdevumu vienības (t.sk. 2203 bērniem un jauniešiem).

Salīdzinājumu par trīs pēdējo gadu bibliotēkas izmantošanas rādītājiem skatīt
tabulā Nr. 3.

Tabula Nr.3.
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”2018 2019 2020 % salīdzinot ariepr. gaduLietotāju skaits 264 253 249 -4%; -2%t. sk. bērni 135 130 131 -4%; +1%Bibliotēkas apmeklējums 3520 3399 3304 -4%; -3%t. sk. bērni 2272 2016 2093 -11%; +4%Virtuālais apmeklējums 2238 1131 458 -49%; -59%Izsniegums kopā 5812 5625 5196 -3%; -8%t. sk. grāmatas 1659 1680 1399 +1%; -17%t. sk. periodiskie izdevumi 4153 3945 3797 -5%; -4%t. sk. bērniem 2743 2358 2203 -14%; -7%Bibliotekārais aptvērums %no iedz. skaita pašvaldībā 26% 25% 25% -1%; +0%

t. sk. bērni līdz 18 g.* 164/82% 165/79% 162/81% -3%; +2%Iedzīvotāju skaits 1018 1006 995 -1%; -1%

Secinājumi:
Vidējais apmeklētāju skaits 2020.gadā, rēķinot uz bibliotēkas darba dienām, bija

19,66 apmeklētāji.
Aizvadītais gads bibliotēkas darbībā ieviesa gan savdabīgas korekcijas, gan

attālināja lasītājus no tradicionālās bibliotēku darbības formas, kas lietotājiem bija tik
ierasta. Viss iepriekšminētais notika sakarā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās
drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Daži gados jauni lasītāji izvēlējās kļūt par "3td e-grāmatu bibliotēkas" lasītājiem
un bibliotekārei izteica vēlmi iegūt autorizētā lietotāja datus, lai lasītu E-grāmatu
bibliotēkā. Līdz ar to palielinājās autorizēto lietotāju skaits. Tas gan ir tikai fakts, bet
ne ieguvums bibliotēkai.
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Deklarētais iedzīvotāju skaits neatbilst reālajam, tas ir daudz mazāks, kas arī
ietekmē lietotāju un apmeklētāju skaitu bibliotēkā.

Mainoties informācijas iegūšanas iespējām, samazinās fiziskais apmeklējumu
skaits. Marta mēnesī un decembrī bija dienas, kad apmeklētāji nemaz fiziski nevarēja
atrasties bibliotēkas telpās, pavasarī grāmatas tika izsniegtas pat pa logu lasītājiem.
Gads iesākās labi, un rudens laiks bija veiksmīgs darbam, līdz ar to bērnu un jauniešu
apmeklējums pat nedaudz pieauga.

Februārī bibliotēka uzsāka izglītojošo informatīvo stundu 12.kl.jauniešiem par
bibliotēkas lietotāja iespējām internetā atrast nepieciešamo informāciju.

Skolā un bibliotēkā pieejamais bezvadu internets arī samazina fizisko
apmeklējumu skaitu, jo līdz ar to skolēni sēžot mācību kabinetā vai starpbrīdī,
atrodoties gaitenī, var izmantot internetu savā viedtālrunī. Pēc stundām bibliotēkas
bezvadu internetu var izmantot arī ārpus bibliotēkas telpām. Interneta vide ar savām
iespējām ir ļoti aizraujoša jauniešiem, piemēram, tiešsaistes sociālie tīkli Instagram un
TikTok, un tajos viņi pavada lielāko brīvā laika daļu.

Mājsaimniecībās, kurās ir skolas vecuma bērni vai tiek veikta saimnieciskā
darbība, ir pieejams interneta pieslēgums, līdz ar to šis bibliotēkas pakalpojums kļuvis
īslaicīgi aktuāls, tikai nepieciešamības gadījumā (ja, piemēram, uz laiku ierīce
nedarbojas).

Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Aktuāls ir dažādu uzziņu un informācijas darbs ar atsevišķiem lietotājiem, jo ir

daļa cilvēku, kas informācijas tehnoloģiju iespējas nav apguvuši un neizsaka arī vēlmi
to darīt, viņiem ir vienkāršāk palūgt kāda palīdzību, un bieži vien tas ir bibliotekārs. Ir
atsevišķi cilvēki, kuri nelieto internetu, jo viņiem nav pieejams dators un mobilais
telefons veic tikai saziņas funkciju ar tuviniekiem. E-pastu lieto neregulāri, tāpēc
pieejas dati ir aizmirsti, nozaudēti. Ir lietotāji, kuriem e-pasts vispār nav piereģistrēts.

No citām bibliotēkām saņemto un izsniegto dokumentu skaitu var apskatīt tabulā
Nr.4.
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Tabula Nr.4.
Tabula “SBA rādītāji”SBA 2018 2019 2020No citām Latvijas bibliotēkām saņemtodokumentu skaits 0 2 5

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītodokumentu skaits 6 9 64

Šajā jomā sadarbība aizvadītajā gadā notika ar Balvu CB, Briežuciema un Upītes
bibliotēkām.
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KRĀJUMS
Rekavas bibliotēka, tāpat kā citas vietējās nozīmes bibliotēkas valstī, kļūst par

lietotājorientētām bibliotēkām ar aktīvu un atjauninātu bibliotēkas krājumu, kas
mēģina iekļauties mūžizglītības procesa nodrošināšanā.

Līdz ar to Rekavas bibliotēkas krājuma komplektēšanas mērķis ir veidot
nepieciešamo iespieddarbu krājumu, ņemot vērā lietotāju intereses un pieprasījumu.
Ar aktuālu, lietotājorientētas bibliotēkas statusam atbilstošu krājumu veicināt
ekonomisko un sociālo attīstību, mūžizglītību pagastā.

Bibliotēkas krājumu veido:
 Grāmatas, kas pamatā tiek komplektētas valsts valodā (daiļliteratūra, bērnu un

jauniešu literatūra, nozaru literatūra, uzziņu literatūra);
 Seriālizdevumi, kas tiek komplektēti tikai valsts valodā;
 Elektroniskie dokumenti (sastāv no dāvinājumiem).

Viss bibliotēkas grāmatu krājums ir atspoguļots Balvu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā.

Tabula Nr.5.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

2018 2019 2020Pašvaldības finansējums krājumakomplektēšanai 1632 1667 1668
t. sk. grāmatām 1018 1047 1051t. sk. bērnu grāmatām 267 228 315
t. sk. periodiskajiem izdevumiem 614 620 617Finansējums krājumam uz 1 iedz.pašvaldībā 1,6 1,7 1,7
Finansējums krājumakomplektēšanai kopā 2140 1972 2237

Apskatot tabulu Nr.5, var secināt, ka finansējums krājuma komplektēšanai pēdējo
trīs gadu laikā nav ne strauji krities, ne arī audzis.
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta.
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Tabula Nr. 6.
Tabula “Krājuma rādītāji”2018 2019 2020Jaunieguvumi kopā 585 586 645t. sk. grāmatas 212 165 188t. sk. latviešu daiļliteratūra 37 42 63t. sk. bērniem 44 30 51Izslēgtie dokumenti 877 615 388Krājuma kopskaits 6549 7050 7307Grāmatu krājuma apgrozība 0,33 0,31 0,25Periodisko izdevumu apgrozība 2,7 2,6 2,3

Bibliotēkā pieejamas divas tiešsaistes datubāzes – Letonika un News.
Šo datubāzu izmantošanas statistiku var redzēt tabulā Nr.7.

Tabula Nr.7.

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”Dabubāze 2018 2019 2020Letonika 212 53 20News 2 3 5

Letonikas izmantošana bibliotēkā samazinājās sakarā ar to, ka divas skolotājas
Letonikas datubāzi bija abonējušas privāti uz 2020.gadu.
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DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
No kopējā lietotāju skaita šī lasītāju grupa sastāda 53%. Apmeklējumu skaits

sastāda 63% no kopējā fizisko apmeklējumu skaita. Bērni un jaunieši arī visaktīvāk
izmanto visus bibliotēkas pakalpojumus.

Jaunieguvumu skaits bērniem no kopējā skaita aizvadītajā gadā bija 27 %. Gada
nogalē tika saņemtas 18 grāmatas bērniem no LNB vērtīgo grāmatu iepirkuma
programmas publiskajām bibliotēkām īstenošanas rezultātā, kas krietni papildināja
bērnu grāmatu krājumu.

Gan bērniem, gan jauniešiem aizvadītais gads bija sevišķi satraucošs. Viņiem
izpalika daudzas ierastas lietas, sakarā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās
drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Rekavas bibliotēkā darbs ar bērniem un jauniešiem gada sākumā iesākās ierasti.
Tā bija ikdiena ar individuālām sarunām, konsultācijām. Iesaiste lasīšanas
veicināšanas programmās mērķtiecīga, sekojot līdzi lasīšanas gaitai un pašiem
mazākajiem palīdzot pie grāmatu novērtēšanas.

28.februārī notika pateicības brīdis Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas - 2019
ekspertiem, programmas dalībnieki (18 žūrijas eksperti) ieradās uz pateicības brīdi
bibliotēkā, lai saņemtu balviņas. Programmā 5+ tika iesaistīti bērnudārza
sagatavošanas grupiņas bērni. Kopā ar šiem jaunākajiem lietotājiem mēs izlasījām
visas grāmatiņas, atbilstoši viņu vecumposmam un aizpildot sagatavotās darba lapas.
Aprakstu skatīt pielikumā Nr.1. Attēlus skatīt pielikumā Nr. 2., attēls Nr.1.,2.,3.,4.

Februārī bibliotēka uzsāka izglītojošo informatīvo stundu 12.kl.jauniešiem par
bibliotēkas lietotāja iespējām internetā atrast nepieciešamo informāciju:

 informējot par reģiona kopkatalogu,
 kultūrvēstures datu bāzi,
 e-grāmatu bibliotēkas iespējām,
 bibliotēkā pieejamajām bezmaksas datubāzēm,
 apskatītas LNB un Rekavas bibliotēkas mājaslapas.

Jaunieši varēja praktiski pie datoriem darboties un apskatīt norādītās adreses. Ar šo
informatīvo stundu bija plānots iepazīstināt visas vidusskolas klases, taču iecere
palika nerealizēta, jo martā tika izsludināta ārkārtas situācija valstī sakarā ar Covid-
19.



12

Lai veicinātu lasītprasmi un lasīt prieku, Latvijas Nacionālā bibliotēka līdztekus
"Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija" organizē aktivitāti - Nacionālā Skaļās lasīšanas
sacensība. Rekavas bibliotēka veiksmīgi līdzdarbojas šajā aktivitātē trešo gadu.
6.martā divi dalībnieki no Rekavas bibliotēkas piedalījās otrajā kārtā, kas notika
reģiona centrā Balvos.

Septembra mēnesī daži skolēni iepazīst pilsētas, izspēlējot virtuālo spēli “Pilsētas
ABC”.

Oktobrī tiek uzlikta 1.-4.klašu skolēnu zīmējumu izstāde “Rudens krāsas” (15
dalībnieki). Attēlu skatīt pielikumā Nr.3, attēls Nr.5.

Attiecībā uz sadarbības tīklu par sevišķi veiksmīgu uzskatu sadarbību ar
bērnudārza pirmsskolas sagatavošanas grupiņām.
Secinājumi.

Aizvadītajā gadā bibliotēkas darbs ar bērniem un jauniešiem sākās cerīgi, bet tad
marta vidū visu “iesaldēja” atnākušais vīruss. Vasara pagāja skolēnu brīvdienu ritmā.
Rudens pienāca ar satraucošu neziņu. Mēs ar bērnudārza grupiņu bērniem paspējām
iepazīt piecas no jaunajām žūrijas grāmatām, pēdējo sesto nācās lasīt skolotājai
bērnudārza telpās, jo ne bērni drīkstēja nākt pie manis uz bibliotēku, ne es, kā
nepiederoša persona, pie bērniem uz dārziņu.

Uzskatu, ka ierobežojumu rezultātā visvairāk cieta bērni, jo noteiktu laiku jaunāka
literatūra nebija pieejama vai sasniedzama, sevišķi, ja vecāki paši nav aktīvi lasītāji.
Ja vidusskolas posms varēja lasīt "3td e-grāmatu bibliotēkas" grāmatas vai vidējais
posms lasamkoks.lv pieejamās grāmatas atrast un lasīt, tad mazie netika pie lasīšanas,
jo datoru skaits mājsaimniecībā, sevišķi vairāku bērnu ģimenē ir ierobežots.
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NOVADPĒTNIECĪBA
Novadpētniecības jomā nepieciešamības gadījumā tiek izmantoti Balvu reģiona

kultūrvēstures datu bāzes materiāli, laikraksta “Vaduguns” arhīvs un
www.periodika.lv resursi. Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotās datubāzes,
meklēšanai izmantojot “Meklē ar Primo”.

PROJEKTI
Jau 17 gadus pēc kārtas no 2003. gada bibliotēka piedalās VKKF kultūras

programmā lasīšanas veicināšanai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

“Projektu apkopojums”Projektanosaukums Finansētājs Finansējumaapjoms Projekta apraksts (īsskopsavilkums) Atbalstīts/neatbalstīts“Bērnu, jauniešuun vecāku žūrija2020”
ValstsKultūrkapitālafonds

64.73 Lasīšanas veicināšanasprogramma atbalstīts

PUBLICITĀTE
Informāciju par bibliotēkā apskatāmajām izstādēm un citiem notikumiem varēja

atrast bibliotēkas mājaslapā http://bibliotekas.lv/rekava/.
Publikācija par Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju 2019 Rekavas bibliotēkā bija
izlasāma Viļakas novada mājaslapā un vietējā informatīvajā izdevumā.
http://vilaka.lv/2020/03/03/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2019-rekavas-biblioteka/
Ievietots arī Viļakas novada informatīvajā izdevumā ”Viļakas Novadā” marta numurā,
6.lpp

Bibliotēkā tika sagatavotas un uzliktas literatūras izstādes, veltītas gan sabiedrībā
pazīstamiem cilvēkiem, gan tematiskās (kopā 16 ).

http://www.periodika.lv
http://bibliotekas.lv/rekava/
http://vilaka.lv/2020/03/03/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2019-rekavas-biblioteka/
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SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS
Bibliotēka ir atvērta sadarbībai ar visām novada iestādēm. Visaktīvākā sadarbība

notika ar Rekavas vidusskolu, par sevišķi veiksmīgu uzskatu sadarbību ar bērnudārza
grupiņām.
Citām novada (Upītes) un atsevišķām starpnovadu (Briežuciema) bibliotēkām,

Balvu Centrālo bibliotēku SBA jomā.
Ņemot vērā sarežģīto situāciju pasaulē un valstī, sakarā ar noteiktajiem

epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai,
sadarbības iespējas krasi samazinājās.

15.01.2020
_____________________

/A.Kokoreviča/



15

Pielikumi
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Pielikums Nr.1

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019
Rekavas bibliotēkā.

Aizvadītā gada rudenī Rekavas bibliotēkā 11 bērnudārza sagatavošanas grupiņu
bērni (sešgadnieki un piecgadnieki) uzsāka iepazīšanos ar bērnu 5+ žūrijas 2019
grāmatām, noklausoties to lasījumus un līdz šī gada 31.janvārim veica šo grāmatu
novērtēšanu.

Trīs skolēni no 1. - 4. kl. (bērnu žūrija) un četras skolnieces no 5. - 12.kl (jauniešu
žūrija) paši individuāli veica grāmatu lasīšanu un novērtēšanu.
Visus bērnu un jauniešu žūrijas dalībniekus var apskatīt

http://bibliotekas.lv/rekava/pages/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija.php
Lasījumu laikā ar pirmsskolas sagatavošanas grupiņu bērniem iepazinām divas

latviešu autoru un četras cittautu autoru bērnu grāmatiņas.
Lasījumus sākām ar Ineses Paklones dzejoļu grāmatiņas “Es picas brālēnu cepu”

iepazīšanu. Šajā Ineses Paklones grāmatā satiekam pašpārliecināto Rīgas puiku
Albertu, prātvēderu Niku, dvīņus Bruno un Edgaru.
Dzejoļos ir izlasāma visa zēna pasaule, attiecībās ar viņa ģimenes locekļiem.

Sekoja Jūditas Kopenas un Marjas Meijeres “Grāmata Benijam” lasījums.
Lietainās dienās, omulīgi ieritinājusies, Sema lasa grāmatas, taču viņas suņuks Benijs
negrib lasīt. Viņš grib rotaļāties! Ko meitenīte izdomāja, lai suņuks viņai netraucētu
lasīt, uzzināsi arī Tu izlasot šo jauko grāmatiņu.

Grāmatas “Laime ir lapsa” ir lietuviešu rakstnieces Evelinas Dacjūtes sacerētais
stāsts, kas vēsta par zēna un lapsas draudzību, par dāsnumu, par zaudējuma skumjām
un atraduma prieku. Par to, kas svarīgs ikvienam – lielam un mazam. Par laimi.
Izrādās, ka laimes krāsa ir oranžā. Vai tu tam piekrīti?

Kādā pelēcīgā, bet siltā novembra dienā mēs lasījām latviešu autores Ievas
Samauskas mīklu dzejoļus, kas apkopoti grāmatiņā “Vecis iet pa dārzu, pankūkas
bārdā”. Grāmatā ietvertie tēli jeb mīklu atminējumi veido vienotu ainu, sākot ar rītu,
kas aust, un beidzot ar tās loģisku noslēgumu – nakti un tumsu. Un starp abiem šiem
lielumiem – viss daudzveidīgais, dažādais tās piepildījums.

Decembrī sekoja nākošās grāmatas lasījums, tā bija jaunas, talantīgas Izraēlas

http://bibliotekas.lv/rekava/pages/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija.php
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mākslinieces Einatas Carfati sarakstīta un krāšņi ilustrēta grāmata “Kaimiņi”. Kopā ar
mazu meitenīti dodamies pa viņas mājas kāpņu telpu augšup uz dzīvokli septītajā
stāvā, kur viņa dzīvo ar šķietami garlaicīgajiem, bet tik mīļajiem vecākiem. Pa ceļam
jākāpj garām kaimiņu dzīvokļu durvīm – aiz tām gan kūsā varen interesanta un
aizraujoša dzīve, jo kaimiņi nudien ir ļoti interesantas personības.
“Kaimiņi” (2017) ir pirmā minētās autores grāmata, kurai viņa ne tikai zīmējusi
ilustrācijas, bet arī sacerējusi tekstu. Tā tulkota jau 15 valodās. Noslēgumā izrādījās,
ka šī grāmata ieguva visaugstāko vērtējumu starp 5+ grāmatām mūsu bibliotēkā.

Noslēgumā mēs iepazinām dzejnieka Sergeja Timofejeva debiju bērnu literatūrā
“Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi”. Asprātīgā un sirsnīgā pasaka par bērniem
labi pazīstamo problēmu 2017.gadā tika iestudēta Latvijas Leļļu teātrī un nominēta
Spēlmaņu nakts balvai kā gada labākā izrāde bērniem.
Visu lasījumu noslēgumā notika pārrunas, kuru rezultātā noskaidrojām, kas

visvairāk patika. Mazie klausītāji izkrāsoja savas darba lapas.
Decembra mēneša beigās un janvārī notika bērnu žūrijas grāmatu novērtēšana un

elektronisko anketu aizpildīšana.
28. februārī visi čaklie klausītāji un lasītāji tika aicināti uz žūrijas noslēgumu.

Jaunākie bērnu žūrijas dalībnieki (piecgadnieki) un (sešgadnieki) dāvanā saņēma
grāmatu “Kika Mika iet uz zooloģisko dārzu”, kurā ir daudz dažādu uzdevumu.
Visi bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieki saņēma skaistu piekariņu ar žūrijas
simboliku.

Paldies skolotājai Elitai Siliņai par sadarbību lasīšanas veicināšanas programmas
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019” realizēšanā jaunākajai vecumgrupai.

Informāciju sagatavoja (arī foto) Rekavas bibliotēkas vadītāja
Anita Kokoreviča

http://vilaka.lv/2020/03/03/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2019-rekavas-biblioteka/
Ievietots arī Viļakas novada informatīvajā izdevumā ”Viļakas novadā” marta numurā,
6.lpp

http://vilaka.lv/2020/03/03/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2019-rekavas-biblioteka/
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Pielikums Nr.2.

Attēls Nr.1.

Attēls Nr.2.
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Attēls Nr.3
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Attēls Nr.4.
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Pielikums Nr.3.

Attēls Nr.5.


